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                                   Annex “B1” 

2016 වර්ෂය සඳහා සැපයුම්කරුවන් - කකොන්ත්රාත්කරකරුවන් 

ලියාපදිංචි කිරීම සඳහා කපොදු උපකෙස්, නියමයන් හා කකොන්කේසි 

ආරක්ෂක අමාත්යාාිංශය 
  
1. 2016 වර්ෂය සඳහා සැපයුම්කරුවන් / කකොන්ත්රාත්කරකරුවන් යායාපංචි ව ම ස සඳහා 
අයදුම්පත්කර ආරක්ෂක අසාත්යාාචිශකේ කවබ් අඩවි සගින් 2015.08.31 ංන සිට 2015.10.16 
ංන දක්වා අය කිරීසකින් කත්යොරව බාගත්ය (Download) හැකිකේ.  
 
2. සැසවිටස නිවැරං  කත්යොරතුරු පසණක් සපයන කෙස අයදුම්කරුවන්කගන් ඉල්ො 
සිටිනු ෙැකබ්. සපයා ඇති කවර කහෝ කත්යොරතුරක් සාවදා බවට කහෝ කවර කහෝ වැදගත්කර  
කත්යොරතුරක්  ෙබාදීකසන්  වැෙකී සිටින බවට කපනී යන්කන් නම් එවැනි අයදුම්කරුකවකු 
යායාපංචි වම ස සඳහා සුදුසුකම් කනොෙබනු ඇත්ය. අසම්පූර්ණ කහෝ අපැහැංයා අයදුම්පත්කර ද 
ප්රාතික්කෂ ප කරනු ෙැකබ්. 
 
3. අයදුම්පත්යට ඇමිණිය යුතු  සියලු යාපි කල්ඛන අනුක්ර මිකව අචිකනය කළ යුතුය. මුළු 
පිටු සචිඛාාව ප්රාධාාන අයදුම්පකත්යි  දකුණු පස ඉහළ කකළවකරි  පැහැංයාව සඳහන් කළ 
යුතුය. 

3.1 අයදුම්පත්ය සමග අමුණා එවිය යුතු  ලිපි කේඛන පහත්ය සඳහන් කේ. 
 නීතිඥවරකයකු කහෝ ප්රාසි්ධධා කනොත්යාිසසවවරයකු විසින් සත්යා බවට සහතික 

කරන ෙද වාාපාර යායාපංචි ව කිරීකම් සහතිකකේ පිටපත්යක්. 
 

(අ) සීමිත්ය වගකීම් සි ත්ය සසාගම් - සාචිගමික සචිසවථාපත්රය 
 
(ආ) කවනත්කර ආයත්යන - වාාපාර යායාපංචි ව කිරීකම් සහතිකය 
 

     (2015 ජනවාරි 1 දන කහෝ ඊට කපර ලියාපදිංචි වී කනොමැති 

ආයත්යන කම් සඳහා ඉේලුම් කිරීමට සුදුසුකම් කනොලබයි. ) 
  

 වික්ධශ සැපයුම්කරුවන් යායාපංචි ව කිරීස ක්ධශීය නිකයෝජිත්යයන් සගින් සිදු 
කිරීකම්දී ප්රාධාාන ආයත්යනකේ ප්රාධාාන විධාායක නිෙධාරයා විසින් අත්කරසන් කරන 
ෙදුව අදාළ රකටි  නීතිඥවරකයකු විසින් කහෝ ප්රාසි්ධධා කනොත්යාිසසවවරයකු 
විසින් සත්යා බවට සහතික කරන ෙද ඇකටෝර්නි බෙකයි  මුල් පිටපත්ය 
ඉංිසපත්කර කළ යුතුය. (මුල්පිටපත්ය ආපසු අවශා නම් එි  පිටපත්යක් සසග 
ඉල්ලීසක් ඉංිසපත්කරකරන්න) කසස ඇකටෝර්නි බෙකයි  වෙචිගු කාෙසීසාට 
පැහැංළිව සඳහන් කළ යුතු අත්යර ඒ කාෙ සීසාවට 2016.01.01 ංන සිට 
2016.12.31  ංන දක්වා කාෙ පිසච්කේදය ඇතුළත්කර විය යුතුය. ෆැක්සව, 
කටකෙක්සව , සවකෑන් කහෝ කවනත්කර ක්ර සකේද යටකත්කර එවනු ෙබන ඇකටොර්නි 
බෙපත්ර පිළිගනු කනොෙැකබ්. 

 සැපයුම්කරු කහෝ ඔහුකේ ප්රාධාානියා නිෂවපාදකයා කනොවන අවසවථාකේදී 
සැපයුම්කරු  කහෝ ඔහුකේ ප්රාධාානියා බෙයෙත්කර, ගනුකදනුකරු කහෝ 
කබදාහිසන්නා වන බවට නිෂවපාදකයා විසින් යාඛිත්යව සහතික කළ යුතුය. 

 බැචිකු ගිණුස සනාථ කකකරන යාපියක්. 
(බැචිකු ගිණුස ආරම්භ කරන ෙද ංන සිට අයදුම්කරු විසින් ජචිගස ගිණුස  
   පවත්කරවාකගන යන බව සහ බැචිකුකරුවන්කේ නිර්ක්ධශය) 
 
 



2 

 

 
 
 
 

 S97 කාණ්ඩයට අදාෙ සිවිල් ඉචිජිකන්රු ඉඳිකිරීම් වැඩ සඳහා ඉල්ලුම්කරන 

කකොන්ත්රාත්කරකරුවන්   ඉඳිකිරීම් කර්සාන්ත්ය සචිවර්ධාන අධිකාිසකේ (සීඅයිඩිඒ) 
කුසන කාණ්ඩයක් යටකත්කර අවසන්වරට (2014/2015) යායාපංචි ව ම  ඇත්කරද 
යන්න ත්යහවුරු කිරීස සඳහා එස සහතිකකේ පිටපත්යක් ඇමිණිය යුතුය.  

 

 කාණ්ඩ ගාස්තු කගවන ලෙ මුෙේ ත්යැන්පතු පත්රිමකාකේ 

මුේපිටපත්ය (ලිංකා බැිංකුව මගින් නිකුත්කර කරන ලෙ) 

අනිවාර්යකයන් ඇමිණිය යුතුය. 
 

4. විධිසත්කර පිසං සම්පූර්ණ කරන ෙද අයදුම්පත්කර අවශා සියලු යාපි කල්ඛන ද ආවරණ ලිපියක් 

සි ත්යව පහත්ය සඳහන් යාපිනයට ෙැකබන පිසං 2015  ඔක්කත්යෝබර් 16  ංනට කපර යායාපංචි ව 
ත්යැපැෙ සගින් එවිය යුතුය. 

 ප්රැධාාන ගණකාිකකාරි 

 ආරක්ෂක  අමාත්යාාිංශය 

 15 / 5 , බාලෙක්ෂ මාවත්ය 

 කකොළඹ 03. 
  

 ක්ධශීය  සැපයුම්කරුවන්ට අදාළව අයදුම්පත්ය බහාලු යායුම් කවරකේ වම්පස ඉහළ 

කකෙවකර් “ සැපයුම්කරුවන් ලියාපදිංචි කිරීම - 2016 (කේශීය) ”  යනුකවන් සඳහන් කළ යුතු 

අත්යර වික්ධශ සැපයුම්කරුවන් කහෝ ඔවුන්කේ ක්ධශීය නිකයෝජිත්යයින්  “සැපයුම්කරුවන් ලියාපදිංචි 

කිරීම - 2016 (විකේශීය) ” යනුකවන් සඳහන් කළ යුතුය. අතින් භාරකදනු ෙබන අයදුම්පත්කර 
පිළිකනොගන්නා අත්යර  ත්යැපෑකල්දී සිදුවන ප්රාසාදයකට ආරක්ෂක අසාත්යාාචිශකේ කිසිවග වගකීසක් 
කනොසැත්ය. 
 

අයදුම්කරුවන් සඳහා කපොදු උපකෙස් 
 

5. එක් එක් කාණ්ඩය සඳහා යායාපංචි ව කිරීකම් ගාසවතු වශකයන් රු. 1500/- ක් (රුපියල් 
එක්දහසව පන්සීයක් ) ගාසවතුවක් අය කකකරන අත්යර වික්ධශ අයදුම්කරුවන්කගන් (ක්ධශීය 
නිකයෝජිත්යයන් කනොසැතිවිට) කම් සඳහා අය කකකරන ගාසවතුව ඇසිසකානු කඩොෙර් 15 ක් වනු ඇත්ය. 
ක්ධශීය අයදුම්කරුවකු (කබොකහෝ විට ක්ධශීය නිකයෝජිත්යයකු)  එක් ප්රාධාාන ආයත්යනයකට වැඩිකයන් 
යායාපංචි ව කිරීස සඳහා ඉල්ලුම්කරන්කන් නම් එබවග එක් එක් ප්රාධාානියා කවනුකවන් කවන් කවන් 
වශකයන් අයදුම්පත්කර  ඉංිසපත්කර කෙ යුතුය. ෙචිකා බැචිකුකේ ටැකප්රාොකබ්න් ශාඛාකේ අචික 7040119 
දරණ ගිණුසට බැරවන පිසං ෙචිකා බැචිකුකේ ඕනෑස ශාඛාවකින් කාණ්ඩ ගාසවතු  මුදල් කගවිය 
හැකිය.  වික්ධශීය සැපයුම්කරුවන්හට (ක්ධශීය නිකයෝජිත්යයන් කනොසැතිවිට) කාණ්ඩ ගාසවතු කගම ස 
එක් කාණ්ඩයක් යටකත්කර යායාපංචි ව ම ස සඳහා ඇසිසකානු කඩොෙර් 15 ක් වශකයන් SWIFT 
CODE භාවිත්යකයන් ඕනෑස රටක ඕනෑස බැචිකුවකින් ෙචිකා බැචිකුව කවත්ය පහත්ය ආකාරයට මුදල් 
කගවිය හැකිය.  

                         Swift No          -  BCEYLKLX 
                    Branch Code   -  747 
                    Account No    -  7040119  
 
6. ක්ධශීය සැපයුම්කරුවන් පහත්ය  සදහන් අකෘතිය ආකාරයට මුදල් ත්යැන්පතු පත්රියකාව 
පුරවා කාණ්ඩ ගාසවතු කගවිය යුතු කේ. 
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සැ. යු.  :-  බැිංකුවට කාණ්ඩ ගාස්තු කගවන විට ඔබකේ ආයත්යනකේ නම හා 

කගවන කාරණය බැිංකුකේ මුෙේ භාරගන්නා නිලධාාරියා ලවා 

අනිවාර්කයන්ම පරිගණකකේ සටහන් කරගත්ය යුතුයි. එකසේ 

කනොවන අයදුම්පත්කර ප්රැතික්කෂේප වීමට ඉඩඇත්ය. 

 

 
 
 
7. 2015.01.01 ංන සිට ක්රිමයාත්කරසකවන  වැට්බදු සචිකශෝධිත්ය පණත්ය යටකත්කර යායාපංචි ව ම  
ෙබාගත්කර වැට්බදු සහතිකකේ  පිටපත්යක් ඉංිසපත්කරකෙ යුතුකේ. එස නව සක්රීිය වැට්බදු අචිකය 
අසාත්යාාචිශය විසින් පත්කරකරන ෙද විකශ ෂ සණ්ඩෙයක් සගින් පරීක්ෂා කරනු ෙබන අත්යර 
සාවදා වැට් අචික ෙබා දී ඇති සැපයුම්කරුවන්කේ යායාපංචි වය කිසිස දැනුම්දීසක් 
කනොසැතිව අවෙචිගු කරනු ෙැකබ්. 
 
8. ප්රාශවනයක් ඉංිසකයි  ටට ච වත්ය ආකාරයට ‘‘ ඔේ / නැත්ය ”    යන්න, පැහැර 
හැරීසකින් කත්යොරව කපා දසන්න. 
 
9. කරුණාකර අයදුම්කරුට අදාළ කනොවන කවර කහෝ අයිත්යසයක් ඉංිසකයන් “අදාළ 
කනොකේ” යන්න සඳහන් කරන්න. 
 

10. යායාපංචි ව කිරීකසන් පසුව යම් සසාගසක (ක්ධශීය කහෝ වික්ධශීය) ත්යැපැල් යාපිනකයි  
යම් සචිකශෝධානයක් කහෝ කවනසක් සිදු වුවකහොත්කර, එස ඉල්ලීස සළකා බෙනු ෙබනුකේ එස 
ඉල්ලීස සසග එකී සචිකශෝධානයට සම්බන්ධා අදාළ සසාගස (ක්ධශීය කහෝ වික්ධශීය) සගින් 
නිකුත්කර කරන ෙද සචිකශෝධිත්ය සහතිකකයි  සත්යා පිටපත්යක් ඉංිසපත්කර කිරීකසන් පසණි. 
 

11. යායාපංචි ව කිරීකසන් පසුව කවර කරුණක් යටකත්කර කහෝ කාණ්ඩ 

වර්ගකයහි කිසිදු කවනසක් සිදු කළ කනොහැකි බව හා කාණ්ඩ අත්යර සාරුකිරීම් ද 
සිදුකනොකරන බව සෙකන්න. 
 
12. අයදුම්කරුකේ යම් ප්රාසාදකදෝෂයක් කහෝ අනවධාානය සම්බන්ධාකයන් ආරක්ෂක  
අසාත්යාාචිශය වගකීස භාරගනු කනොෙැකබ්. 
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13. 2016 වර්ෂය සඳහා සැපයුම්කරුවන් යායාපංචි ව කිරීසට අදාළ වැඩිදුර කත්යොරතුරු  
අවශා වුවකහොත්කර පහත්ය සඳහන් නිෙධාාරීන් අසත්යන්න. 

ගණකාිකකාරී (සැපයීම් හා අලාභහානි) 
දුරකථන අචික -  001 2447459    

     011 3030736 , කහෝ 011 2430860 / 79  - ංගුව 323  
    (කාර්යාෙ කේොවන් තුළ පසණි) 
          ට-කම්ල්          -   supply@defence.lk 
 
14. රජකේ ප්රාසම්පාදන චපකදසව 2006 (භාණ්ඩ සහ වැඩ) සත්ය අචික 8.11.5 ඇ දරණ 
වගන්තිකේ චපකදසව ප්රාකාරව කකොන්ක්ධසි පැහැර හැිස කකොන්ත්රාත්කරකරුවන්කේ 
ෙැයිසවතුකවි  නම් සඳහන් සැපයුම්කරුවන්ට යායාපංචි ව ම ස සඳහා අවසර කනොෙැකබ්. 
 
15. මිෙ ගණන් ඉංිසපත්කර කළ පසු සැපයීස සඳහා අවශා පිසං කත්යොග ත්යබා ගැනීස 
සැපයුම්කරු විසින් කළ යුතු අත්යර, ආරක්ෂක අසාත්යාාචිශය යටකත්කර යායාපං ව වන 
අවසවථාකේං  එක් සසක ණය පහසුකම් සැපයීසට සියලු සැපයුම්කරුවන් සවවයචික්රීියවස 
එකඟ වනු ඇත්යැයි අකේක්ෂා කකකර්. 
 
16. සාසානාකයන් යායාපංචි ව වූ සැපයුම්කරුවන්කගන් සීමිත්ය මිෙ ගණන් කැඳවනු 
ෙැකබ්. එකස  වුවද අවශා අවසවථාවන්ි දී සැපයුම්කරුවන් කත්යෝරා ගැනීකම් සම්පූර්ණ 
අයිතිය ආරක්ෂක අසාත්යාාචිශය සතුකේ. 
 
17. ආරක්ෂක අසාත්යාාචිශය සගින් පත්කරකරනු ෙබන සණ්ඩෙයක් විසින් සියලු අයදුම්පත්කර 
සෙකා බෙන අත්යර, අවශා සුදුසුකම් සපුරන  ෙද අයදුම්කරුවන් පසණක් යායා පංචි ව 
කකකර්. අවශා සුදුසුකම් සතුටුදායක කෙස සම්පූර්ණ කකොට කනොසැති සහ ප්රාසාද ම  ෙැකබන 
අයදුම්පත්කර ප්රාතික්කෂ ප කරනු ෙැකබ්. 
 
18. මිෙ ගණන් ඉල්ො සිටි අවසවථාවක වාර හත්යරක් තුෙ මිෙ ගණන් ඉංිසපත්කර කිරීසට හා 
මිෙ ගණන් ෙබා දීසට කනොහැකි බව (“No Quote”) දැක්ම සට අකපොකහොසත්කර වන කහෝ 
ඇණවුසක් නියමිත්ය කේොවටස ක්රිමයාත්කරසක කළ කනොහැකි කහෝ ඉල්ො සිටි අවසවථාවක 
නියැං  ඉංිසපත්කර කිරීසට අකපොකහොසත්කර වන කහෝ සැපයුම් පිිසවිත්යරයන්ට අනුකූෙ කනොවන 
කහෝ අනුසත්ය නියැංයට කවනසව සැපයුම් ඉංිසපත්කර කරන කහෝ  සැපයුම්කරුකේ යායාපංචි වය 
දැනුම්දීසකින් කත්යොරව අවෙචිගු කරනු ඇත්ය. 
 

19. පළාත්කර සට්ටමින් භාණ්ඩ හා කස වා සැපයිය හැකි ප්රාාක්ධශීය සැපයුම්කරුවන් කේ 
නාසකල්ඛනයක් ආරක්ෂක අසාත්යාාචිශය විසින් කවනසස පවත්කරවා කගන යනු ඇත්ය.  ඒ 
සඳහා විසවත්යරාත්කරසක කාණ්ඩ කවන් කකොට ඇති අත්යර ඉල්ලුම්කරුවන් අනිවාර්යකයන්ස 
අදාළ පළාකත්කර ත්යස කවළඳ ආයත්යනය යායාපංචි ව කර තිබිය යුතුය.  
 

20. දැනට 2015 වර්ෂය සඳහා පවත්කරවා කගන යනු ෙබන සැපයුම්කරුවන් / 
කකොන්ත්රාත්කරකරුවන් කේ යායා පංචි ව කල්ඛනය  , 2016 වර්ෂයට අදාෙ සැපයුම්කරුවන්කේ 
නාස කල්ඛනය නිකුත්කර කෙ පසු  අවෙචිගු කේ. 
 

21. 2016 වර්ෂයට සැපයුම්කරුවන් යායාපංචි ව කිරීස සම්බන්ධාව අවසන් තීරණය 
ගැනීකම් අයිතිය ආරක්ෂක අසාත්යාාචිශකේ කල්කම් සතුකේ. 
 
එසව.එම්. ජයසිචිහ               අත්කර.කකළ    බී.එම්.යූ.ඩී. බසවනායක 
ගණකාධිකාරී (සැපයීම් හා අොභහානි)                           කල්කම් 
                              ආරක්ෂක  අසාත්යාාචිශය      ච/ 
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